
Holmen Idrettsforening 
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Holmen IF består i dag av en hovedforening og tre undergrupper, fotball, langrenn og 

håndball med til sammen ca. 1400 medlemmer. Det skjer mye i Holmen IF for tiden, og 

klubben står foran en rekke viktige og spennende oppgaver framover. Klubben har økt sin 

medlemsmasse de siste årene. Langrennsgruppen er den gruppen som har økt mest og har nå 

ca 590 medlemmer. Langrenn er nå den største langrennsforeningen i Asker. 

Fotballgruppa har ca 750 aktive og A-laget har rykket opp i 2.divisjon. HIF har gjennom flere 

år drevet et målrettet utviklingsarbeid innen flere sportslige områder som fotball, håndball og 

langrenn og er i dag en av de største klubbene i antall medlemmer i Akershus på breddenivå.  

Fotballgruppen i løpet av sommeren og høsten 2013 gjennomført bygging av ny 

kunstgressbane med nytt lysanlegg der det tidligere var grusbane.  

Langrennsgruppen har i løpet av sommeren gjort ytterligere forbedringer i skilekområdet ved 

hoppbakkene. I tillegg er det gjennomført en betydelig dugnadsinnsats i lysløypen med uttak 

av vegetasjon. Langrenns gruppen er i dialog med Asker kommune om videre utvikling av 

Grønlia. Målet er et komplett nærskianlegg med snøproduksjon. 

Hovedforeningen har også konkrete planer om nytt klubbhus. 

Hovedstyret har hatt følgende sammensetning siden årsmøtet i mars 2013:  

 

Arne Jacobsson, leder 

 

Tom Haraldsen, nestleder  

 

Jarle Nordland representant for håndballgruppen  

 

Kåre Møllerhagen representant for fotballgruppen  

 

Torbjørn Hundere representant for langrennsgruppen  

 

Pål Stiansen, Statsaut. Revisor hos Stiansen & co AS har vært foreningens revisor. 

  

Palle Furum fra Langrenn, Ingrid Tømta fra Fotball og Morten Dyrberg fra Handball har 

utgjort valgkomiteen. 

  

Hovedstyret har avholdt 7 ordinære styremøter og et årsmøte. 

 

 



Administrasjonen:  

 

Magnus Nielsen har ivaretatt oppgaven som Daglig leder for foreningen. 

 

Hilde Knutsen har ivaretatt oppgaven som Daglig leder for forballgruppen og Magnus Nielsen 

har utført regnskapsføring og kontingentinnkreving for fotballgruppa.  

 

Disse to stillinger utgjør litt mer en et årsverk. 

 

Ny Daglig Leder har ansatts i 2013. Magnus Nielsen begynte 3. februar 2013 og har arbeidet 

med administrasjon og utvikling av foreningen. 

 

 Ervin Friseid har hatt ansvaret for anlegget vårt i banemesterfunksjon. Arne Hegre har vært 

banemannskap sammen med Ervin. 

 

 
I løpet av året har Holmen IF gjort et låneopptak i Kommunalbanken på kr. 5.200.000,- for 

oppgradering av eksisterende grusbane med nytt drenssystem, kunstgressdekke og lysanlegg. 

Lånet betjenes over fotballgruppens driftsbudsjett og nedbetales over en periode på 11,5 år. 

Tildeling av spillemidler og refusjon av MVA går i sin helhet til å redusere gjelden. 

Rentebærende gjeld for oppgraderingen etter spillemiddeltildeling og MVA- refusjons skal 

ikke overstige kr. 2.450.000,-. 

 
Det er ikke rapportert om ulykker eller nestenulykker under året i f.b.m driften av 
anlegget. 
 

Anleggsutvalg 

Holmen IF har et anleggsutvalg som skal samordne alle utviklingsprosjekter i forbindelse med 

anleggene. Utvalgets leder er Ellef Ruud og øvrige deltakere er Thomas Gundersen, Martin 

Dombestein og Knut Kjeksrud. 

 

Anleggsutvalget jobber med to utviklingsprosjekter.  

  

1. Er å utarbeide en overordnet plan for utvikling av Grønnlia til et moderne 

nærskianlegg.  

2. Arbeide med kravspesifikasjon til nytt klubbhus.  
 

 

 

Markedsgruppe 

 

Markedsgruppen jobber med å få koordinert felles aktiviteter med Holmen IF sammen med 

fotball, langrenn og handball. Ulike tiltak har vært i gang i 2013. I gruppen inngår Espen 

Berglund, Hilde Knudsen, Katrine Tilrem, Tomas Hove og Lasse Gimnes. 

Hovedstyret har som mål å samordne markedsarbeidet i de ulike gruppene slik at vi kan få 

utnyttet ressursene bedre. 

 

 



Brukergruppe 

En brukergruppe er etablert for at få bedre samordning i bruk av anleggene. Dette 
gjelder spesielt i sesongovergangene. I gruppen har Magnus Nielsen(hovedstyret), Ervin 
Friseid(baneansvarlig), Tore Glomnes (langrenn) og Tore Liland(fotball) inngått. 
 

Asker Idrettsråd (AIR)  
Kontakten med AIR har vært god i perioden. Representanter fra hovedstyrer har deltatt på 

AIR årsmøte og høstmøte. Daglig leder deltar på det fleste møter og aktiviteter i AIR 

Dessuten er å bemerke at AIR er et meget sentralt og avgjørende organ i forhold til de vedtak 

mv. som fattes av politiske organer i kommunen, innenfor idretten.  

 

Foreningens økonomi  
Utviklingen i Hovedforeningens økonomi er fortsatt positiv. Også i 2013 er det et overskudd 

på kr 400 000. Overskuddet foreslås anvendt til klubbens utviklingsprosjekter. 

 

 

Nesbru, 25/2-2014 

 

Arne Jacobsson, Styreleder   Tom Haraldsen, nestleder 

 

 

Jarle Norland, Styremedlem   Torbjørn Hundere, Styremedlem 

 

 

Kåre Møllerhagen, Styremedlem 

 

 


